
  
  

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
 
Nº 1.795                                                           Conde, 02 de outubro de 2020 
 
CRIADO PELA LEI 156/95. 

 

 
Nº 1.795                                                                                                                                                                                          MUNICÍPIO DE CONDE 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

     
EDITAL Nº 004/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO 

DA VAGA REMANESCENTE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE DECORRENTES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E 

COMBATE À COVID-19 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, Estado da Paraíba, por 

meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com base nas atribuições contidas na 

Lei Municipal nº 504, de 20 de novembro de 2007, com as alterações da Lei 

Municipal n.º 1017, de 26 de março de 2019, no artigo 70, inciso XV da Lei 

Orgânica do Município de Conde, regulamentado pela Lei Complementar 

Municipal n.º 003, de 18 de Janeiro de 2019, bem como a Lei Federal n.º 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, 

a declaração realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no 

último dia 11/03/2020 relativa à situação de pandemia do novo Coronavírus 

(Sars-Cov-2), o que levou à edição municipal dos Decretos n.º 226/2020, 

de 16 de março, e Decreto n.º 227, de 17 de março, e Decreto nº 232, de 

07 de abril de 2020, que decretam a situação de emergência e de 

calamidade pública no Município de Conde/PB, torna pública a reabertura 

do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das vagas 

remanescentes para a prestação de serviços de saúde decorrentes das 

ações de enfrentamento e combate à Covid-19. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 As inscrições para o cadastro a que se refere o Processo Seletivo 

Simplificado serão realizadas unicamente via internet no link 

disponibilizado no site https://conde.pb.gov.br/, no período de 02 de 

outubro a 04 de outubro de 2020. 

1.2 Em razão da finalidade de emergência e urgência do referido 

Processo Seletivo Simplificado, em face do seu resultado não caberá 

interposição de recurso. 

1.3 A relação final do cadastro será publicada na data provável de 04 de 

outubro de 2020.  

1.4 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e 

contará com a participação de uma Comissão Especial, nomeada para este 

fim, por meio da Portaria Conjunta Semad/SMS n.º 01, de 12 de agosto de 

2020, que colaborará com os trabalhos operacionais e a Avaliação de 

Currículos. 

1.5 Este Processo Seletivo Simplificado tem por finalidade o 

preenchimento das vagas remanescentes para prestação de serviços nas 

ações de enfretamento da Infecção Humana pela COVID-19, na 

Secretaria de Saúde, conforme preceitua o art. 161 da Lei Complementar 

Municipal nº 003/2018, publicada em 18/01/2019, conforme especificação 

contida no ANEXO I. 

1.6 O Contrato de Trabalho terá validade de 90 (noventa dias), podendo 

ser prorrogado por sucessíveis períodos, até o máximo de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura do Contrato Individual, a critério 

da necessidade da Administração Pública.  

1.7 A contratação ocorrerá na forma disposta nos artigos 161 e seguintes 

da Lei Complementar Municipal nº 003/2018, publicada no dia 18 de 

Janeiro de 2019. 

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS A SEREM ANEXADOS NO ATO 

DA INSCRIÇÃO 
 

2.1. São requisitos exigidos: 
 

a) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 

brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 

políticos, na forma da normativa em vigor; 

b) Ter idade mínima de 18 anos; 

c) Cópia do RG; 

d) Cópia do CPF; 

e) Estar em dia com as obrigações eleitorais, comprovada com 

certidão de quitação eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral; 

f) Estar em dia com obrigações do Serviço Militar, para os candidatos 

do sexo masculino, comprovada com Carteira de Reservista; 

g) Apresentar Graduação em Medicina (por meio de diploma, 

certificado ou certidão desta natureza), instituição reconhecida pelo 

MEC; 

h) Não pertencer ao Grupo de Risco de maior probabilidade de 

desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção 

pelo Coronavírus (COVID-19): 

• gestantes e lactantes; 

• maiores de 60 (sessenta) anos; 

• expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de 

desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da 

infecção pelo coronavírus (COVID-19), nos termos definidos 

pelas autoridades de saúde e sanitária. 
 

2.2. O candidato que deixar de comprovar, no ato da contratação, 

o preenchimento dos requisitos postos no item anterior, será eliminado 

do Processo Seletivo Simplificado, ficando igualmente sujeito a tal 

penalidade aquele que apresentar declaração falsa. 
 

2.3. O candidato eventualmente lotado para determinada unidade 

de trabalho não tem direito adquirido a permanecer neste, ficando a 

Administração Pública Municipal autorizada, ao seu critério, fazer os 

remanejamentos necessários. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.2. As inscrições ocorrerão por meio do preenchimento do 
formulário constante do endereço eletrônico 
https://forms.gle/F5PV2PWCDpFFn9ni7 das 00h00 do dia 02 de 
outubro de 2020 até às 23h59 do 04 de outubro de 2020. 

 
3.3. Não serão cobradas taxas para a realização da inscrição. 
 

3.4. No ato de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, os 
candidatos deverão preencher o formulário de inscrição e anexar 
currículo profissional. 
 

3.4.1. São considerados requisitos mínimos no currículo profissional: 
 

a) Dados Pessoais (nome completo; endereço completo com 
CEP; telefone; e-mail); 
b) Objetivo (informar vaga a qual pretende se candidatar); 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

SECRETARIA  DE  SAÚDE 

 

https://conde.pb.gov.br/
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c) Experiência Profissional (inserir o nome das empresas, função e 
período em que trabalhou; descrever as responsabilidades em cada 
experiência de forma objetiva e sucinta); 
d) Formação Acadêmica (inserir o nome da instituição de 
ensino, curso, data de início e término). 
 

3.5. As informações prestadas no formulário de inscrição on-line 
serão de inteira responsabilidade do candidato, ficando sujeito à 
exclusão o candidato que não tiver preenchido de forma completa, 
apresentar informações inverídicas ou não anexar currículo profissional. 

 

3.6.  A Secretaria de Administração não se responsabiliza por eventual 
inconstância ou falha de sistema que venha impedir a realização de tal 
ato, sendo igualmente aplicadas a esta hipótese as falhas de 
comunicação em geral ou qualquer outro fator que impeça o lançamento 
de informações no campo pertinente. 
 

3.7. A relação dos candidatos selecionados e classificados será 
publicada no sítio eletrônico https://conde.pb.gov.br/ em 04 de outubro 
de 2020. 
 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. O recrutamento será feito mediante processo seletivo 

simplificado, por meio de acurada análise curricular, obedecendo aos 

critérios estabelecidos no ANEXO III. 

 

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NA FUNÇÃO 

5.1 Requisitos exigidos: 

a) Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na 

forma do disposto no artigo 13, do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 

1972; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) Apresentar Graduação na área a qual concorre, reconhecido pelo MEC 

e Residência se for o caso;  

d) Carteira Profissional do Conselho da categoria; 

f) Ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação; 

g) Estar em dia com obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do 

sexo masculino; 

h) Documentos pessoais descritos no subitem 2.1, de acordo com o 

exigido na função. 
 

5.2 Estará impedido da contratação, o candidato que: 

a) Deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no 

subitem 2.1; 

b) Apresentar declaração falsa. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Antes de realizar a inscrição no Processo Seletivo Simplificado, 
o candidato deverá ler atentamente as regras do presente edital e 
certificar-se que atende aos requisitos deste e concorda integralmente 
com seus termos. 
 

6.2 Todo e qualquer ato referente ao Processo Seletivo 
Simplificado será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de 
Conde e/ou nos canais de comunicação do sítio eletrônico desta 
(https://conde.pb.gov.br/). 
 

6.3 As dúvidas e omissão serão resolvidas pela Comissão Especial, 
instituída pela Portaria Conjunta Semad/SMS n.º 01, de 12 de agosto de 
2020. 
 

6.4 Os questionamentos relativos ao Processo Seletivo Simplificado 
deverão ser feitos pelos candidatos à Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Conde, por meio do e-mail selecaosmscondepb@gmail.com, 
durante o período de inscrição. 
 

6.5 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 
feitas por meio de outro edital. 
 

6.6 Havendo empate de pontuação entre candidatos, será melhor 
classificado o candidato mais velho, sendo considerado dia, mês e ano 
de nascimento. 

Conde, 01 de outubro de 2020. 

 
 
 

Renata Martins Domingos      Bárbara Melo de Freitas Lins Cruz 

          Secretária de Saúde                      Secretária de Administração 

ANEXO I 

DAS VAGAS 

Nível Cargo Ampla 

Concorrência 

Pessoas com 

Deficiência 

Total de 

Vagas 

Superior Médico 01 - 01 

 

ANEXO II  

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO E DA 

REMUNERAÇÃO BRUTA 

 

Médicos – Nível Superior 

Vagas Serviço de Saúde/Unidade de 

lotação 

Jornada de 

Trabalho 

Remuneração 

bruta 

02 Centro de enfrentamento à 

Covid-19 

20 horas 

semanais 

R$ 6.000,00 

  

ANEXO III  

 DA ANÁLISE CURRICULAR 

ITEM ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

1 Qualificação Profissional  

1.1 Certificado de curso de pós-graduação em nível de 

especialização lato sensu em saúde pública ou área 

afim, com carga horária mínima de 360h/a, 

reconhecido pelo MEC. Também será aceita a 

declaração de conclusão de pós graduação em nível 

de especialização, desde que acompanhada de 

histórico escolar. (máximo de um curso) 

1.0 

1.2 Diploma de conclusão de curso de Mestrado 

devidamente registrado ou declaração de conclusão 

de curso acompanhada do histórico escolar, 

fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo 

MEC, na área afim. (máximo de um curso) 

1.5 

1.3 Diploma de conclusão de curso de Doutorado 

devidamente registrado ou declaração de conclusão 

de curso acompanhada do histórico escolar, 

fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo 

MEC, na área afim. (máximo de um curso) 

2.5 

2 Experiência Profissional  

2.1 Experiência profissional comprovada a cada 12 

meses completos de atuação de saúde, 

correlacionada ao cargo pretendido (máximo de dois 

vínculos simultâneos) 

1.0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 7.0 

 

Conde, 01 de outubro de 2020. 

 
 
 

Renata Martins Domingos      Bárbara Melo de Freitas Lins Cruz 
            Secretária de Saúde                   Secretária de Administração 

 
 

 

 

 

 

 

     
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
  

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00066/2020 
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Locação de imóvel situado a rua Alves s/n – Centro 
– Conde/PB – para o funcionamento das vigilancias em saúde, ambiental e 
epidemiológica e do setor de digitação / cartão SUS, da secretaria de saúde; 
DESIGNO os servidores Antonio Salvio de Azevedo Neto, Cpf: 
010.742.274-33, Matrícula: 10219, como Gestor; e Aracely Freitas de 
Oliveira, Cpf: 041.215.814-07, Matrícula: 20260, para Fiscal, do contrato 
decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00066/2020, especialmente para 
acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Conde - PB, 01 de Outubro de 2020 
RENATA MARTINS DOMINGOS  
Secretária Municipal de Saúde  

 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

  
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00067/2020 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 

 

https://conde.pb.gov.br/
https://conde.pb.gov.br/
mailto:selecaosmscondepb@gmail.com
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Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo 
processo, que objetiva: Aquisição de Medicamento xarelto – para o paciente 
Aluísio Pimentel De Oliveira, morador de Conde, para atender o período de 
06 (seis) meses; DESIGNO os servidores Samuel Alves Martins, Chefe do 
Departamento de Assistência Farmacêutica, como Gestor; e Marcela Paula 
da Silva, Responsável Técnico, para Fiscal, do contrato decorrente da 
Dispensa de Licitação nº DV00067/2020, especialmente para acompanhar 
e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente. 

Conde - PB, 23 de Setembro de 2020 
RENATA MARTINS DOMINGOS 

Secretária Municipal de Saúde  
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2020 
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Eletrônico nº 
00030/2020, que objetiva: Registro de preço para aquisição de bombas 
submersas para poços artesianos atendendo às necessidades da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura diante das condições, quantidades, 
exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. Justificativa: 
Razões de conveniência e interesse da administração pública, uma nova 
data será marcada. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rodovia PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro 
- Conde - PB. E-mail: licita@conde.pb.gov.br.  

Conde - PB, 02 de Outubro de 2020 
JOSE ELI BERNARDES PORTELA 

Pregoeiro Oficial 
 

 

 

 

 

 

     
RESOLUÇÃO Nº 004/2020/CMEC-PB  

 

Institui e orienta a implantação da 

Matriz de Referência Curricular para 

Educação de Jovens e Adultos-EJA,  

no âmbito da Rede Municipal de Ensino 

de Conde. 

 

 O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 10 da Lei Federal Nº 9.394 de 

20 dezembro de 1996, e pela Lei Municipal Nº 255/01, com base nas 

Resoluções CNE/CEB Nº 1/2000 e Nº 03/2010, de acordo com as normas 

fixadas na Resolução Nº 005/2019 do CMEC, e considerando a 

necessidade de instituir a Matriz de Referência Curricular para a Educação 

de Jovens e Adultos na Rede Municipal de Ensino de Conde, com vistas a 

ampliar e atender as especificidades dessa Modalidade,  

 

CONSIDERANDO que o art. 205 da Constituição Federal define 

que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”, preceito esse reafirmado no art. 2º da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nos seguintes termos: 

“a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho”; 

 

 CONSIDERANDO que o art. 210 da Constituição Federal define 

que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais”, e que o art. 9º da LDB, ao 

definir umas das incumbências da União, em seu inciso V, como a de 

“estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”;  

 

CONSIDERANDO que o art. 22 da LDB esclarece que “a 

educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”;  

CONSIDERANDO que o art. 23 da LDB define que “a educação 

básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base 

na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim 

o recomendar”;  

 

CONSIDERANDO que o art. 26 da LDB, na redação dada pela 

Lei nº 12.796/2013, estipula que “os currículos da educação infantil, do 

ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a 

ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

dos educandos”;  

CONSIDERANDO que o art. 27 da LDB indica que os conteúdos 

curriculares da Educação Básica observarão, entre outras, a diretriz da 

“difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática”;  

 

CONSIDERANDO que o art. 32 da LDB, na redação dada pela 

Lei nº 11.274/2006, determina que “o ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 

(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante: 

 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social”.  

CONSIDERANDO que , na condição de órgão normativo do 

Sistema Municipal de Ensino, cabe ao CME, apreciar, se está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica,  a proposta da Matriz de Referência Curricular da EJA, 

elaborada pela Coordenação Pedagógica da EJA, produzindo parecer 

específico sobre a matéria, acompanhado de Minuta  de Resolução, o qual, 

nos termos legais e regulamentares, uma vez homologado pela Presidente, 

será transformado em Resolução Normativa do Conselho Municipal de 

Educação, a orientar as instituições ou redes de ensino em todo o Município 

de Conde; 

CONSIDERANDO que as orientações presentes nesta 

Resolução, em termos de seu conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os estudantes da  Educação de Jovens 

e Adultos -EJA, efetivamente subsidiem a construção de saberes por parte 

das Unidades escolares,  comprometidas com o zelo pela aprendizagem 

dos estudantes,  sem distinção de qualquer natureza.  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Instituir a Matriz Curricular para a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA, no âmbito da Rede Municipal de Ensino. 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais destacam que a EJA, 

como Modalidade da educação básica, deve considerar o perfil dos 

estudantes e faixa etária, na proposição de um modelo pedagógico próprio, 

de modo a assegurar: quanto à equidade, a distribuição específica dos 

componentes.  

 

Art. 3º Os eixos norteadores da Educação de Jovens e Adultos 

para o Sistema de Ensino de Conde estão inseridos na Matriz de Referência 

Curricular. São eles: 

a) Identidade e cultura; 

b) Diversidade e cultura; 

c) Ética e cidadania; 

d) Trabalho e educação do campo; 

e) Saúde e meio ambiente. 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Art. 4º A Proposta Curricular da EJA, está organizada em Áreas 

do Conhecimento, com as respectivas competências, a saber: 

 

 I. Lingua Portuguesa: 

 a. Desenvolver a capacidade crítica e as habilidades de 

produção espontânea, procurando avançar em suas hipóteses 

sobre a leitura e escrita; 

 b. Compreender a linguagem oral e escrita através de situações 

da realidade social e do cotidiano.  

 

II. Matemática:  

a. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto 

das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em 

diferentes momentos históricos, bem como uma  ciência viva, 

que contribui para solucionar problemas científicos e 

tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 

inclusive com impactos no mundo do trabalho;  

b.Desenvolver o raciocínio lógico de investigação e a capacidade 

de produzir argumentos convincentes.  

 

III. Ciências da Natureza:  

a. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento 

humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e 

histórico; 

 b. Compreender conceitos fundamentais e estruturas 

explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar 

processos, práticas e procedimentos da investigação científica, 

de forma que se sinta, com isso, segurança no debate de 

questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo 

do trabalho, além de continuar aprendendo e colaborar para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva;  

 

IV. Ciências Humanas: 

 a. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de 

maneira que se exercite o respeito à diferença, em uma 

sociedade plural, além de promover os direitos humanos;  

b. Perceber-se como agente participativo nas relações sociais 

tendo como base os princípios da cidadania e as garantias dos 

direitos e deveres dos cidadãos; 

c. Compreender o processo de formação, desenvolvimento 

sócio-político do município, estado e país. 

 

V. Artes: 

a. Possibilitar o desenvolvimento do senso estético para 

reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas 

e culturais locais e mundiais; 

b. Participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da 

produção artístico-cultural, com respeito a diversidade de 

saberes, identidades e culturas. 

 

VI. Educação Física: 

a. Vivenciar a intergeracionalidade por meio da cultura 

corporal de movimento como proposta para melhorar de 

vida; 

b. Contribuir para a valorização do ser humano em todos os 

estágios da vida, melhorando a autoestima e o respeito 

mútuo, bem como as relações de convívio e a troca de 

aprendizado. 

  

 VII. Ensino Religioso:  

a.  O Ensino Religioso, conforme prevê a Lei 9.394/1996, deve 

ser oferecido nas instituições de ensino e redes de ensino 

públicas, de matrícula facultativa aos alunos do Ensino 

Fundamental, conforme regulamentação e definição dos 

sistemas de ensino. 

 

Art. 5º Caberá a SEMEC, no âmbito de suas competências, 

resolver as questões suscitadas pela presente norma.  

 

Art. 6º  Os casos omissos referentes a esta Resolução deverão 

ser encaminhados ao Conselho Municipal de Educação. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Sala de reunião do Conselho, 17 de setembro de 2020. 

 

  
 

   RESOLUÇÃO Nº 003/2020/CMEC-PB 

 

Estabelece novas normas que 

orientam o Regime Especial de Ensino 

Remoto no que tange à reorganização 

das atividades curriculares assim como 

do calendário escolar e do processo 

avaliativo das instituições da Rede  

Municipal de Ensino de Conde, em 

caráter de excepcionalidade e 

temporalidade, enquanto 

permanecerem as medidas de 

prevenção ao Covid-19. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE - Pb, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 10 da Lei Federal nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, e pela Lei Municipal nº 256 de 20 de 

dezembro de 2001, que designa o Conselho Municipal de Educação de 

Conde-Pb como o órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema 

Municipal de Ensino e, tendo em vista a adoção de medidas para reduzir os 

riscos de contágio e de disseminação do COVID-19,  

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de 

Saúde, de 11 de março de 2020, que decretou a situação de pandemia 

devido à infecção causada pelo novo Coronavírus (COVID19); 

  

CONSIDERANDO a situação de emergência em Saúde Pública 

de interesse Nacional, estabelecida pelo Ministério da Saúde (Portaria 188, 

de 03 de fevereiro de 2020); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março 

de 2020, que estipulou a Situação de Emergência no Estado da Paraíba;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Senado 

Federal, em que se reconhece o estado de calamidade pública no país;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 227, de 17 de março 

de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID 19, e suspensão das aulas, e os demais Decretos Municipais 

de prorrogação das medidas preventivas ao Convid-19;  

 

CONSIDERANDO os termos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que, 

em seu Art. 23, disciplina que o calendário escolar deverá adequar-se às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, ficando a critério 

do respectivo sistema de ensino essa adequação, sem com isso reduzir o 

número de horas letivas previsto nessa Lei; e que, em seu Art. 32, § 4º reza 

que o Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino à distância 

utilizado como complementação da aprendizagem e/ou em situações 

emergenciais;  

 

CONSIDERANDO os termos da Medida Provisória nº 934, de 1º 

de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo 

da Educação Básica e do Ensino Superior, decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em especial seu Art. 1º, que 

dispensa as instituições de ensino da Educação Básica da Obrigatoriedade 

da observância dos 200 dias mínimos anuais previstos na LDB, desde que 

cumprida a carga horária mínima anual de 800 horas, estabelecida pela 

referida legislação;  
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CONSIDERANDO o Parecer CNE/CEB 05/97, em seu item 3.1, 

o qual dispõe que não são apenas os limites da sala de aula, propriamente 

ditos, que caracterizam, com exclusividade, a atividade escolar de que fala 

a LDB, podendo esta caracterizar-se como toda e qualquer programação 

incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e 

efetiva orientação por professores habilitados;  

 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 5/2020, que trata de 

orientações para a reorganização do calendário escolar e uso de atividades 

não presenciais como cômputo para fins de cumprimento da Carga horária 

mínima anual;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 250/2020, que institui 

e regulamenta o regime excepcional de teletrabalho no âmbito da 

administração pública do município de Conde-PB, para a prevenção da 

transmissão e da proliferação da covid-19 em âmbito local;  

 

CONSIDERANDO os termos da Resolução CEE/PB nº 120/2020, 

que orienta o Sistema Estadual de Educação em relação ao regime especial 

de ensino no que tange à reorganização das atividades curriculares, assim 

como dos calendários escolares, em caráter de excepcionalidade e 

temporalidade, enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao 

COVID-19;  

 

CONSIDERANDO as implicações da pandemia no cumprimento 

do Calendário Escolar e a perspectiva de necessidade de prolongamento 

da suspensão de atividades nas Unidades Educacionais presenciais, 

visando minimizar a disseminação da COVID-19;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir as condições 

necessárias para a universalidade do acesso à educação a todos os 

estudantes, em face da suspensão das atividades escolares e das outras 

medidas de isolamento social devido à necessidade de ações preventivas 

à propagação do COVID-19 

 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 160/2020/CEE-PB que altera 

as Resoluções 120/2020/CEE-Pb e 140/2020/CEE-Pb e estabelece novas 

normas que orientam o regime especial de ensino no que tange à 

reorganização das atividades curriculares assim como dos calendários 

escolares e processos avaliativos das instituições do Sistema Estadual de 

Educação da Paraíba, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, 

enquanto permanecerem as medidas de prevenção ao covid-19, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º – Recomendar, em caráter excepcional, a Atividade 

Remota para a conclusão do ano letivo 2020 no âmbito da Rede Municipal 

de Ensino, como forma de prevenção do contágio pelo coronavírus (COVID-

19), nas unidades de ensino.  

§ 1º Os estabelecimentos de ensino que ofertam Educação 

Infantil, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo Conselho Nacional 

de Educação, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as normas a 

serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados, 

em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de 

dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima 

anual prevista nos termos da Lei nº 14040/2020 (NR); 

§ 2º As escolas da Rede Privada de Ensino do Município de 

Conde, que quiserem adotar o Regime de Atividade Remota como forma 

de conclusão do ano letivo 2020, deverão encaminhar ao CMEC, para 

apreciação e aprovação, a Proposta Pedagógica da Escola, especificando 

o modo de cumprimento da carga horária e o processo de avaliação. 

Poderão tomar como base as orientações desta Resolução.   

 

Art. 2º –  Para garantir a carga horária mínima de 800 horas, a 

jornada pedagógica para os (as) docentes e discentes, será de 5 horas 

diárias a partir de 1º de setembro do corrente ano, distribuídas da seguinte 

forma: 3 (três) horas de teletrabalho e 2 horas de atividades escritas: 

Caderno de Atividade Complementar – CAC e o Plano de Estudo Tutorado 

- PET. 

I. Entende-se por Teletrabalho atividades como: vídeos aulas 

gravadas ou ao vivo, simulados on-line, ou qualquer outro tipo de 

interação virtual entre professor e aluno; 

II. Para os Anos Iniciais será utilizado o  CAC do Programa Raízes 

e Galhos, que será entregue de acordo com o cronograma próprio 

do Programa. 

 

III. Para os Anos Finais e a EJA será utilizado o PET que é o conjunto 

de atividades semanais que contempla os Componentes 

Curriculares de cada ano de escolaridade, respeitando a carga 

horária semanal/mensal a ser vencida pelo estudante. Em cada 

componente deve-se considerar as habilidades e competências 

previstas no currículo base especial elaborado para cada ano de 

escolaridade, enquanto durar a suspensão das atividades 

presenciais. As atividades devem ser elaboradas pelo professor 

com apoio das Coordenações Pedagógicas e dos supervisores 

escolares. A equipe gestora deve apoiar todo o processo e 

organizar a distribuição aos estudantes; 

 

IV. As atividades escritas planejadas pelo professor deverão 

corresponder, no mínimo, ao número de aulas semanais da carga 

horária de cada professor, a serem contabilizadas na carga 

horária anual da escola. Caso seja necessário, o número de aula 

pode ser alterado, para que a carga horária seja cumprida, neste 

caso a supervisão, coordenação e professores farão o ajuste 

necessário. 

 

Art. 3º – O calendário escolar será reorganizado, em razão da 

implementação das atividades remotas como forma de conclusão do ano 

letivo 2020,conforme o a proposta disposta nesta Resolução.  

 

I – 1ª Etapa (corresponde ao 1º Semestre): 3 de fevereiro a 31 de 

julho;  

II – 2ª Etapa (corresponde ao 2º Semestre): 3 de agosto a 30 de 

dezembro;  

 

Art. 4º - As Coordenações pedagógicas em parceria com 

professores e supervisores, deverão elaborar um Currículo Especial com as 

competências e habilidades básicas de cada componente curricular que 

serão trabalhadas no período de atividade remota. 

I. Para fins de adequação do currículo, deve-se levar em 

consideração aspectos da flexibilização, promovendo a revisão e 

a seleção de seus objetivos, ou marcos de aprendizagens 

essenciais, previstos para o calendário escolar de 2020, em 

conformidade com os Referenciais Curriculares Oficiais;  

 

II. Todo o planejamento, assim como o material didático adotado 

durante o regime especial de ensino, deve estar em consonância 

com o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino; e 

este, às Diretrizes Curriculares Nacionais correspondentes a 

cada nível, etapa e modalidade de ensino;   

 

III. As Coordenações Pedagógicas deverão reorganizar o Currículo 

do Ano letivo 2021 de forma que atenda a complementação do 

currículo do ano letivo 2020, podendo utilizar o ensino híbrido 

como forma de execução da complementação curricular, no ano 

de 2021;  

 

Art. 5º - A avaliação será excepcionalmente por conceito do 1º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental em todas as modalidades de ensino, no 

ano letivo de 2020 conforme legenda apresentada no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1: 

C = 

Consolidado 

EP = Em 

Processo 

NC = Não 

Consolidado 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:  Excepcionalmente para os alunos do 9º Ano (Ens. 

Fundamental II) e do Ciclo IV (EJA), que irão participar de processos 

classificatórios, os conceitos serão equiparados a notas, obedecendo a 

equivalência apresentada no QUADRO 2.  

                                                    QUADRO 2: 

C  EP  NC  

10,0 - 9,0 8,0 - 7,0 6,0 – 5,0 
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I- O CAC e o PET serão os instrumentos utilizados pelos 

professores para avaliar o desenvolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem remota, com base nas habilidades específicas para cada 

componente curricular que compõe o Currículo Especial para o período de 

Atividade Remota; 

 

II- O aluno terá que devolver o CAC (Anos Iniciais) e o PET  

conforme o cronograma estabelecido pelas Coordenações Pedagógicas;  

 

III- Para o processo de promoção, será levado em conta todo o 

esforço/participação do aluno no período de atividade remota, assim como 

a devolução de pelo menos 50% (cinquenta por cento) das atividades 

escritas: CAC e PET. 

 

Art. 6º - Os estudantes que apresentarem maiores dificuldades 

de aprendizagem, deverão ser encaminhados à recuperação/reforço para a 

consolidação de aprendizagens essenciais para seu percurso educacional 

no retorno às aulas presenciais. 

 

Art. 7º – A escola deve se organizar para alcançar todos os 

alunos e, incentivar para que participem das atividades propostas. 

 

Art. 8º - Os registros de aula e o acompanhamento dos alunos 

serão feitos em planilhas próprias, encaminhada por cada Coordenação 

Pedagógica, contemplando a especificidades de cada seguimento e 

modalidade de ensino.  

§ 1º O diário de classe, excepcionalmente para o ano letivo de 

2020, será substituído pelas planilhas como o instrumento de registro de 

vida escolar de cada estudante e de registro de aula dos professores. 

Poderão ser utilizados, como complementação da escrituração escolar, 

portfólios e relatórios dos alunos; 

§ 2º As escolas deverão organizar por turma as planilhas e/ou 

relatórios/portifólios, preferencialmente encadernados, e arquivá-las em 

pasta com identificação de registro de vida escolar dos estudantes; 

§3º A Inspetoria Técnica de Ensino – ITE encaminhará as escolas 

um modelo padrão de acompanhamento do desenvolvimento dos alunos 

durante o período de atividade remota, que deverá ser preenchida e 

acostada a ficha individual de cada aluno; 

§4º  Toda a documentação citada neste  artigo, faz parte do 

processo de escrituração escolar, devendo ser arquivada uma cópia na 

escola e outra encaminhada a ITE. O período de guarda desses 

documentos segue o mesmo dos diários de classe, no mínimo 20 anos 

conforme o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq). 

 

Art. 9º - A escola deverá fazer o registro de todos os alunos que 

receberam as atividades escritas e de suas devolutivas.  

I. No caso dos alunos que não receberam as atividades, dos que 

recebem e não devolvem a escola deverá realizar uma busca ativa e 

encaminhar um relatório as coordenações pedagógicas para que tomem 

conhecimento e as providências cabíveis a cada caso; 

 

II. A escola deverá reunir o Conselho Escolar  para deliberar sobre 

os alunos que não estão participando das atividades remotas. Todas as 

informações devem ser registradas no livro de ata do referido conselho; 

 

Art. 10 – A Secretaria Municipal de Educação, poderá expedir 

normas complementares para o cumprimento do disposto nesta Resolução. 

 

Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação e terá vigência no ano de 2020. 

 

   
 

 

 

 

 

 

     
 

 

  
 

 

 

 

 

     
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
  

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 
4263/2019, nomeada pela Portaria nº 008/2020-SEMAD, de 12 de fevereiro 
de 2020, publicada no Diário Oficial do Município de Conde nº 1.676 de 14 
de Fevereiro de 2020 pela Exma. Sra. Secretária Municipal de 
Administração BÁRBARA DE FREITAS LINS CRUZ, convoca os servidores 
ANDERSON FERREIRA MARQUES – mat. 10276 e JOSELITO FIRMINO 
TAVEIRA para proceder a reunião com fito a dar seguimento ao Processo 
Administrativo  de Responsabilização nº 4263/2019 a ser realizada no dia 
06/10/2020 às 09:00hs. 

Conde/PB, 02 de Outubro de 2020 
URIAS LINHARES ALVES 

Presidente da Comissão de Processo Administrativo  
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

  
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Comissão de Sindicância, nomeada pela Portaria nº 
022/2020-SEMAD, de 16 de Setembro de 2020, publicada no Diário Oficial 
do Município de Conde nº 1.788 na data de 22 de Setembro de 2020 pela 
Exma. Sra. Secretária Municipal de Administração BÁRBARA DE FREITAS 
LINS CRUZ, convoca os servidores ROBSON DOS SANTOS CRUZ – mat. 
1781 e FERNANDO ANTÔNIO TORRES JÚNIOR  - mat. 1885 para 
proceder a reunião com fito a dar seguimento a Sindicância instaurada, a 
ser realizada no dia 06/10/2020 às 14:00hs. 

Conde/PB, 02 de Outubro de 2020 
URIAS LINHARES ALVES 

Presidente da Comissão Sindicância 

 
 

 

 

 

 

     

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 

 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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Em cumprimento ao cronograma disposto no Item 5.1 do Edital de 

Convocação Nº. 02/2020 (Permissão de Uso de Quiosques e Fiteiros no 

Perímetro Reurbanizado da Área Central - publicado no dia 10.08.2020) 

após análise feita pela Comissão Avaliadora dos documentos referentes à 

ETAPA II, entregues pelos inscritos já deferidos na ETAPA I, segue abaixo 

o RESULTADO FINAL do Edital, indicando o(a)s futuro(a)s 

permissionário(a)s apto(a)s ocupar os 07 Quiosques (Categoria A) e 15 

fiteiros (Categoria B): 

 

 

  
 

 

 


